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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 16 januari 2018 i 
klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

    Jan Lindberg (JL)  Kassör & medlemsansvarig  
    Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
    Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
    Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  
    Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnansansvarig  
    Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig 
   Mats Hjelm (MH) Valberedning  
   Roger Holmberg (RH) Valberedning 
 Frånvarande: Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Anders Hjelm(AH) Rörkenansvarig & revisor  
    
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 17 oktober 2017 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar och reklam har inkommit sen föregående möte.  
 

§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL meddelade att det nu gått ca 2½ månad på det nya verksamhetsåret. 

 Vi ligger klart bättre till nu än motsvarande period förra året. 

 Inte många medlemsavgifter har inkommit ännu. 

 Det finns fortfarande några fordringar på ersättning för ordonnansuppdrag från 
2017 från bla Ironman, Velothon mm på totalt 39´. 

 Fakturan för arbetet i hallen har kommit och det blev lite lägre än offerten. 

 Just nu har vi en behållning på ca 365´. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit 1 ny medlem. 
2144 Jenni Christiansson 

 Just nu är vi 254 betalande medlemmar för 2017. 

 Inför jubileumsåret har RS gått igenom medlemsregistret och uppdaterat namn 
och adresser på flera hundra av våra tidigare medlemmar. Samtidigt har han 
hittat ca 35 som avlidit under åren. PA kommer att uppdatera ”totallistan”. 

 
c) Övriga styrelserapporter 

 PA/SU berättade att WiFi-anslutningen nu är klar och att vi har avtal med 
Bredband2 med hastighet 100/10 för dryg 200/månad. Kontot kommer tv att stå 
på ordföranden och fakturan gå till Peters ordforande-adress. Lösen som 
kommer att meddelas till behövande. Desstom finns också ett gästkonto som 
heter: ostraaros. Några testade under mötet och det verkar fungera bra. Om 
det finns behov av det, kan man dela upp så att SMC Uppsala får en ”egen del” 
av kontot (mot lämplig ersättning). 

 Utsändning av inbetalningskort på 2018 års medlemsavgift samt inbjudan till 
luciafirande i klubbkåken kommer att göras så snart som möjligt. JL tar fram 
adressetiketter till det. 
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 SU har uppdaterat maillistan, dvs till vilka adresser verksamhetsmailen går. 
 
§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Trottoarprataren är kvar utanför Lelles men PA ska ta in den snart. 
 

b) JERNET  

 Ingen mer fysisk tidning är planerad i år men nästa års tidning har påbörjats 
med bla en reseberättelse. Givetvis blir det en del jubileumsbilder också. 
 

c) JER.NET 

 Nyhetsbrev 4 med bla påminnelse inför luciafirandet kommer första helgen i 
december. Samtidigt efterlyser vi nya ordonnansintresserade och informerar om 
att klubben startat en ny insamling till Barncancerfonden. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att det nu finns flera långsmala verksamhetsbilder som Jonnie 
fixat. AL kommer att skicka en grusbild till SU. Men det kanske ska vara en 
”samlingsbild” med alla möjliga aktiviteter på förstasidan?  

 SU ordnar inloggning till sidan åt den som behöver. 
 

e) Facebook  

 Facebook rullar på som vanligt. 

 Ibland kommer ansökningar till gruppen från personer som inte verkar ha någon 
som helst koppling till motorcyklister. SU vill att fler håller koll på dessa och tar 
bort ”ointressanta”. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Nu finns det handtag och knoppar på skåp och lådor i köket. Det blev inte exakt 
sådana som vi pratade om på förra mötet men det blev snyggt! 

 Till taket i köket har det inhandlats en armatur och en till ska köpas. Dessutom 
har PA sponsrat en spotbelysning. 

 Årets höststädning blir lite enklare än tidigare. Pga frost i våras blev det inga 
kastanjer vilket vi tackar för. Städdagen bestämdes till söndagen den 26 
november från kl 10. De löv som låg på gräsmattan har JK klippt sönder. Det 
behövs röjas ordentligt i garaget. 

 RS fick inte in sin husvagn i ”bortre facket” i ladan men nu är virke mm 
undanplockat så vi kan hyra ut för en båt eller mindre husvagn. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 RH har hyrt klubbkåken för privat fest på lördag 18 november. 

 Kåken kommer att vara uthyrd för privat fest lördagen 2 december. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 28/10 Oktoberfesten blev lyckad med 39 glada deltagare. Dessutom fanns det  
   en väntelista med intresserade. 
  Sö 29/10 Klubbens årsmöte besöktes av 17 medlemmar. Protokollet är klart och 

 justerades under mötet.   
 Sö 5/11 Fikakväll i klubbkåken med 3 närvarande. 

 Lö 11/11 Rackartajet i Bridgens Hus med 61 besökare. Maten som kom från Heat  

  var riktigt bra. 
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b)  Kommande aktiviteter  
   
  Sö 26/11 10.00 Höststädning i/kring klubbkåken. 
  Sö 3/12  18.00 Fikakväll i klubbkåken. 
  Sö 10/12 11.30 Avslutningsträff för ordonnanser och trafikvakter i ÖAMCK. 
  Sö 10/12 15.00 Luciafika med glögg i klubbkåken. Bestämdes att vi har LEGO- 
     tävling i år också och JL ordnar några presentkort. RS kollar om  
     AH har nån låda LEGObitar som vi kan låna. Fotnot: Vi har fått  
     besked att det är ok. 
   
  Inför nästa års program har AB funderat på bla bowling igen. Dessutom har RS  

 ”förberett” en (fast egentligen två) Runstensjakt. Den ena skulle kunna användas på  
 Bilorienteringen i mars. De tilltänkta banläggarna Micke & Nina är informerade.  
    

c) Ordonnansverksamhet  

 Till säsongsavslutningsträffen 10 december kommer Morgan (Spocket), Uppsala 
CK och någon från Barncancerfonden. Sprocket bjuder på smörgåstårta. 

 SU har för avsikt att ha ett avsnitt om ”Etik & Moral” i samband med 
kommande ordonnansträff. Styrelsen tyckte det var ett lysande förslag som ”låg 
rätt i tiden”. 

 Fredrik K har meddelat att man beslutat lägga ner hela Velothon-eventet inför 
2018. 

 Inför nästa år ser det ut som om Kalmar GP växer ytterligare. 

 SU har också fått prel förfrågan om hjälp vid Triathlontävling på Gotland. 
 

d) Grusverksamhet  

 AL berättade lite om tankarna med grusverksamheten framöver- Ännu finns inga 
färdiga aktivitetsplaner för 2018. Han kommer att samordna det med AB. 

 
e) Trafiksäkerhet  

 Inget nytt sen senast. 
 

f) Jubileumsgruppen 

 Gruppen har inte haft något möte sen årsmötet. Nästa möte bestämdes till den 
12 december. 

 Insamling av fotomaterial till jubileumsberättelsen fortsätter. Häromdan gick 
det ut förfrågan till ett antal medlemmar som varit aktiva de aktuella åren. 

 Sören Söderberg kommer att fortsätta skissa på jubileumsloggan. RS skickar en 
vectoriserad klubblogga till honom. 

 Bestämdes att SU & RS tar fram en roll-up (i 2 ex) med jubileumsinfo för att tex 
kunna användas på mc-mässan i Göteborg (SU har fått ok till det) och stående 
hos tex Lelles och Sulas under 2018. 

 RS håller på att kontakta andra som ”fyller jämnt” under 2018, tex MAX (50), 
Lelles (60) och Upplands Energi (100). 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Verksamheten avslutad för i år. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 I förra veckan var det möte med några politiker i Natur- och Fritidsnämnden om 
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ombyggnadsplanerna kring kartingområdet och de låter positiva. Trafikverket är 
också intresserade av område för A och CE-prov eftersom den provisoriska 
provsträckan för mc vid Skärfälten försvinner efter 2018. 

 På torsdag är det möte i Motorsportunionens Anläggningsutskott här i kåken. 
 
c) Svemo 

 Inget nytt sen senaste mötet. 
 

§ 9 Övrigt:  

 Inget särskilt idag. 
   
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och uppdaterades. Ny lista skickas ut snarast. 

 Listan finns numera på Google Docs 
 

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir inte förrän 16 januari 2018 kl 18.30. 
Nästnästa styrelsemöte blir 13 februari 2018 kl 18.30. Klubbmästaren ska 
informeras om att det är fettisdagen… 

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


